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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 12060006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις   4 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://accfin.uniwa.gr/course/diethnis-
chrimatooikonomiki/  

 
2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://accfin.uniwa.gr/course/diethnis-chrimatooikonomiki/
https://accfin.uniwa.gr/course/diethnis-chrimatooikonomiki/
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα στοχεύει στην δημιουργία μιας στέρεης γνωσιακής βάσης του αντικειμένου της 
διεθνούς χρηματοοικονομικής. Σε γενικές γραμμές η διεθνής χρηματοοικονομική είναι ένα 
αντικείμενο που εξελίσσεται συνεχώς και πρέπει να ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με 
ζητήματα του πραγματικού κόσμου, όπως τα προβλήματα και η πολιτική ισοζυγίου 
πληρωμών, οι αιτίες των κινήσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας και οι συνέπειες των 
μακροοικονομικών δεσμών ανάμεσα στις οικονομίες. Η βασική ώθηση αυτού του 
μαθήματος είναι να παρέχει ένα πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να αναλυθούν τα 
βασικά παγκόσμια χρηματοοικονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών 
πολυεθνικών εταιρειών. Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει στους φοιτητές 
την κατανόηση των επιχειρηματικών και οικονομικών πτυχών της κύριας εξειδίκευσής τους. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

• Δείξουν καλή κατανόηση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, πώς 

εξελίσσεται η παγκοσμιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και πώς πρέπει να 

αντιδράσουν οι επιχειρήσεις σε αυτές τις αλλαγές 

• Να αξιολογήσουν το τρέχον παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και να είναι σε 

θέση να σχεδιάσουν κατάλληλες διεθνείς στρατηγικές οικονομικής διαχείρισης 

• Να κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων νομισματικών συστημάτων και  

τη θεωρία και τα στοιχεία που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας 

• Να αξιολογήσουν τους μηχανισμούς διαχείρισης της έκθεσης σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
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• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη 

 
 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(Δύναται να τροποποιηθεί): 

• Εισαγωγή στο Διεθνές Περιβάλλον της Χρηματοδοτικής Διοίκησης  
• Προσδιορισμός των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 

• Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 
• Νομίσματα: Προσδοκίες, Ισοτιμίες και Προβλέψεις 

• Το ισοζύγιο πληρωμών & Ο κίνδυνος της Χώρας 
• Η Αγορά Συναλλάγματος,  Εναλλακτικά καθεστώτα συναλλαγματικής ισοτιμίας και 

Αντιστάθμιση Κινδύνου 

• Παράγωγα Συναλλάγματος 
• Διεθνείς & Εγχώριες Αγορές Κεφαλαίων 

• Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές 
• Το Διεθνές Κόστος Κεφαλαίου 

• Στρατηγικές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία στην αίθουσα  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Ι. χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων 
με τη βοήθεια του προγράμματος power point. 
II. ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων του 
μαθήματος, των διαλέξεων του μαθήματος και λοιπών 
πληροφοριών και ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική 
σελίδα του τμήματος 
III. τακτική επικοινωνία των φοιτητών μέσω emails  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 

Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), 
Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 

δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις με 
παρουσιάσεις σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

52 

• Μελέτες 

περιπτώσεων 

• Διάθεση 
ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων 

διδασκαλίας στους 
φοιτητές. 

25 

Αυτοτελής Μελέτη 33 

Λοιπές 
δραστηριότητες (π.χ. 
Ομαδική ή Ατομική  

Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, 

20 
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του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα 
καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας 
σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

εκπαιδευτική 

εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών 
συνεργατών κ.λπ.) 

Σύνολο Μαθήματος  
 

130 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 

προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους 

φοιτητές. 

1. Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που 
περιλαμβάνει (Συντελεστής: 65% επί του τελικού 
βαθμού): 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων  
- Επίλυση προβλημάτων 
 

2. Υποχρεωτική Ομαδική Εργασία (Συντελεστής: 25% 
επί του τελικού βαθμού) 

3. Μια υποχρεωτική ομαδική παρουσίαση (10% του 
τελικού βαθμού) 

 
 

 
5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
- Διεθνής Χρηματοδοτική Διοίκηση. Shapiro, A.  Moles, P. Broken Hill Publishers LTD 

2018 
- Διεθνής Χρηματοοικονομική. Keith Pilbeam, ΕΚΔΟΣΕΙΣ UTOPIA 2017 
- Διεθνής Οικονομική.  Gerber, J., Broken Hill Publishers LTD 2018 
- Διεθνής Οικονομική.  KRUGMAN P.  OBSTEFLD M. MELITZ M. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ 

2016 
- Διεθνής Οικονομική. 13η Έκδοση. DOMINICK SALVATORE ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ 2017 
- Eiteman, D. K., Stonehill A. I., Moffet, M.H., (2016). «Διεθνής Διοικητική των 

Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Πεδίο 
   -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• International Journal of Economic Theory 
• Economic Papers: A journal of applied economics and policy 
• Economic Policy 
• International Economic Review 
• Economic Outlook 

 
 

http://eu.wiley.com/wileycda/wileytitle/productcd-ijet.html
http://eu.wiley.com/wileycda/wileytitle/productcd-ecpa.html
http://eu.wiley.com/wileycda/wileytitle/productcd-ecop.html
http://eu.wiley.com/wileycda/wileytitle/productcd-iere.html
http://eu.wiley.com/wileycda/wileytitle/productcd-ecol.html

